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خري الأمور.. الو�سط

ة اجتاهان متناق�ضان متامًا يف تربية الأبناء.  ثمَّ
تني وامليَّالني اإلى  يتمثَّل الجتاه الأول يف الأبوين املتزمِّ
ال�ضيطرة على حياة اأبنائهما، وفر�ض القيود على كلِّ 
�ضغرية وكبرية يف حياتهم، وحماولة تف�ضيل وتكوين 

الأبناء على مقا�ض الآباء. وعندما يكرب هوؤلء الأبناء، 
ون اإلى اجلامعة، ويجدون مالذهم الآمن فيها  يفرُّ

ون �ضلوكيات خاطئة،  بعيدًا عن �ضطوة الأبوين، ويتبنَّ
لأنَّهم مل يحظوا بهام�ض معقول من احلرية امل�ضوؤولة، 

ومل يرتعرعوا وهم يعرفون كيف يتَّخذون قرارتهم 
مبفردهم.

اه الثاين فهو على النقي�ض؛ ويتمثَّل يف  اأما الجتِّ
ة ول هدف،  الأبوين اللذين ي�ضريان يف احلياة بال خطَّ

ل لهما ول لأبنائهما، فال يعرفان احلدود ول القيود 
ول القواعد، ويرتكان اأبناءهما منطلقني متامًا يف 

احلياة، يفعلون ما ي�ضاوؤون، وقتما واأنَّى يريدون. هوؤلء 
هم الأبناء املدلَّلون الذين نراهم اأحيانًا يف املطاعم 

يهلِّلون وي�ضرخون، ويرمون باأدوات املائدة، بينما 
يجل�ض الأبوان غري مبالني مبا يدور حولهما من فو�ضى 

و�ضلوكيات �ضلبية �ضارة لالأبناء والآباء واملجتمع على 
حدٍّ �ضواء. هوؤلء الأبناء اأي�ضًا، ل ي�ضتطيعون اتخاذ 

فوا ما الفرق  قرارات �ضليمة، لأنَّهم مل َيعِرفوا ومل ُيعرَّ
بني اخلطاأ وال�ضواب.

ن  ومن ح�ضن الطالع اأنَّ هناك اجتاهًا ثالثًا معتدًل ميكِّ
ل امل�ضوؤولية.  الأبناء من ال�ضتعداد والَتعوُّد على حتمُّ

ه املعتدل يوازن بني فر�ض القواعد  هذا التوجُّ
ال�ضارمة، وبني اإتاحة الفر�ضة؛ ومن ثمَّ يعطي الأبناء 

ل امل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية. م�ضاحات من احلرية لتحمُّ

في ثـواٍن...
ياأتي النجـــاح احلقيقـــي كــنتيجة 

حتميــــة ملعرفــــة وحتديد الأهداف 
والعزمية على حتقيقها، وت�ضكـِّل 

الدوافع والطاقة الإيجابية واملهارات 
ركائز اأ�ضا�ضية للو�ضول للنجاح.  ول 
�ضك اأن احلفاظ على النجاح ل يقل 
اأهمية من الو�ضول اإليه، ول يتحقق 

ذلك اإل بالتطور امل�ضتمر والتجديد البنـَّاء. كما ير�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 

مدن  اأهم  م�ضاف  يف  وو�ضعها  لدبي  النجاح  حقق  الذي  النهج  اهلل”؛  “رعاه 
العامل، بقوله: “النجاح احلقيقي ياأتي بالإ�ضرار وموا�ضلة التطوير والتح�ضني، 

وعدم التوقف والياأ�ض، لأن ذلك يعترب ف�ضاًل.  فالتطوير الدائم هو ال�ضمان 
الوحيد لتحقيق الأهداف والتقدم وخدمة الوطن واملواطنني”.  ومن حكمة 

القائد ن�ضتقي مالمح و�ضفة النجاح ال�ضحرية والتي تتلخ�ض يف التغيري 
الإيجابي، والتوقيت الأمثل للتنفيذ، والتن�ضئة ال�ضحيحة لالأجيال القادمة.

تاأتي ملخ�ضات الدفعة التا�ضعة ملبادرة “كتــــــاب يف دقائق”، املبادرة التي 
اأطلقتها موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم بهدف رفد امل�ضهد الثقايف 

بُّ  باأهم واأف�ضل املوؤلفات والكتب العاملية، لتتناول ثالثة مو�ضوعات ت�ضُ
جميعها يف �ضبيل اإنارة طريق النجاح من جوانب خمتلفة، حيث ت�ضتعر�ض 

ملخ�ضات الدفعة التا�ضعة مكامن النجاح يف اختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ 
ال�ضرتاتيجيات واخلطط املو�ضوعة، وتنظر اإلى ال�ضعادة كو�ضيلة ولي�ضت غاية 

فقط، حيث تعترب اأن التغيري الإيجابي امل�ضاحب لل�ضعادة هو املوؤ�ض�ض لنجاح 
م�ضتدام، فيما ت�َضلِّط ال�ضوء على اأهمية التن�ضئة القت�ضادية الناجحة لالأبناء 

منذ ال�ضغر، كركيزة لبناء م�ضتقبل اأف�ضل.

ملخ�ض الكتــــاب الأول يف الدفعـــــة التا�ضعـــــــة: “التنفيذ هو ال�ضرتاتيجية... 
هكذا يحقق القادة اأعظم الإجنازات” للموؤلفة “لورا �ضتاك”، نذهب من 

خالله يف رحلة اإلى عامل جديد يتحدث عن تغري دور التخطيط ال�ضرتاتيجي 
طويل الأمد، الذي يعتربه الكثريون الآن عدو التنفيذ، لأن الهتمام به فقط، 

ياأتي عادة على ح�ضاب التطبيق.

يف ملخ�ض الكتاب الثاين “�سروط ال�سعادة.. خم�سة مفاتيح للتغيري الإيجابي 
امل�ضتدام” للموؤلف “�ضون اأكور”، نحلق نحو م�ضاألة ن�ضعى لفهمها جميعًا وهي 

مفهوم ال�ضعادة، الذي هو اأمر ن�ضبي بني الب�ضر.

وامللخ�ض الثالث والأخري يف الدفعة التا�ضعة “التن�ضئة القت�ضادية لالأبناء.. 
تنمية ذكاء الأجيال يف اإدارة الأموال والأعمال”، تاأليف كل من “ديف 

رامزي” و“ريت�ضيل كروز”، ي�سلط ال�سوء على اأمناط الآباء املختلفة يف 
تربية الأبناء من املت�ضلطني وغري املبالني، اإ�ضافة اإلى املعتدلني بني النوعني، 

وانعكا�ض ذلك على الثقافة وال�ضلوك القت�ضادي لدى الأبناء. 

يف النهاية نتمنى اأن تنال ملخ�ضات الدفعة التا�ضعة ملبادرة “كتاب يف دقائق” 
اإعجابكم، وتنالوا منها عظيم الفائدة، مبا ينعك�ض اإيجابًا على حياتنا وحياة 

اأبنائنا وخري ورفعة جمتمعنا.
                                                                        جمال بن حويرب 

                                 الع�سو املنتدب ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم
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العمل: معاٍن كبرية لكلمة �سغرية

لي�ض هناك �ضعور اأف�ضل من العودة اإلى البيت وال�ضكن اإلى 
الأ�ضرة بعد يوم عمل �ضاق باملعنى الإيجابي؛ اأي اأنَّك بذلت 

جهدًا خالل اليوم لتفعل �ضيئًا مهمًا وقيمًا يف حياتك. ولذا، 
فاإنَّك بدًل من اأن ترتك اأبناءك جال�ضني اأمام �ضا�ضة التليفزيون 
اأو احلا�ضوب اأو األعاب الفيديو طوال اليوم، مكتفيًا باأن تقت�ضر 
اإجنازاتهم على النوم على الأرائك يف الغرف املكيَّفة، وحتقيق 
عهم على  اأرقام قيا�ضية يف الألعاب الإلكرتونية، ميكنك اأن ت�ضجِّ

العمل، والإح�ضا�ض بقيمة الكدِّ والتعب الذي يرتتَّب على اأي اإجناز 
حقيقي. فتنظيف املنزل، اأو ترتيب الفرا�ض، اأو ريُّ احلديقة، اأو 

قطف ثمار النخيل وجمعها، كلُّها مهام تغر�ض يف الأبناء اإح�ضا�ضًا 
ي فيهم الثقة بالنف�ض والقدرة على مواجهة العامل  بالإجناز، وُتنمِّ
اته بعيدًا عن رعايتك لهم ورقابتك امل�َضلَّطة على حياتهم. ومتغريِّ

م لنا العلم احلديث العديد من و�ضائل التكنولوجيا التي  لقد قدَّ
نا  ت�ضاعدنا على تاأمني الأطفال ورعايتهم و�ضمان �ضعادتهم. ولكنَّ

زون على ما  بالغنا يف ذلك اإلى حدٍّ كبري. فمعظم الآباء يركِّ
يحتاجه  ما  “يحتاجونه”.  ما  اإلى  يلتفتون  ول  “يريده” اأبناوؤهم 

اأبناوؤك هو اأن تعلِّمهم معنى العمل، هذا ل يعني ا�ضتغاللهم، 
فهم يعملون ليعي�ضوا بكرامة ويفوزوا ب�ضرف، وي�ضعروا بالقيمة 

والتقدير لأنَّهم ميار�ضون اأن�ضطة يجيدونها؛ اأن�ضطة تبني 
نهم من الأدوات التي �ضيواجهون بها احلياة  �ضخ�ضياتهم ومتكِّ

م�ضتقباًل.

ميزة اأخرى يكت�ضبها الأبناء من العمل هي اأنَّهم �ضيحرتمون 
ا ياأخذون. وهذا  اأولئك الذين يعملون وينتجون ويعطون اأكرث ممَّ
ج ابنتك مثاًل، لرجل  اأمر يف غاية الأهمية؛ فاأنت ل تريد اأن ُتزوِّ

ر العمل. ويومًا ما �ضتكون اأنت من الأجداد، وي�ضري  ك�ضول ل يقدِّ
ن اأبواهم من رعايتهم، واأن ينقال  ى اأن يتمكَّ لك اأحفاد، وتتمنَّ

لهم حبَّ العمل، ومهارات العتماد على الذات، وتفعيل القدرات، 
وخدمة جمتمعهم، والتفاين يف العطاء والولء لوطنهم. فعندما 

رة، ف�ضتالزمهم  يتعلَّم اأبناوؤك قيمة العمل منذ مرحلة عمرية مبكِّ
هذه العادة اإلى الأبد.

اأعمال الكبار رغم نعومة الأظفار

�ضغره.  منذ  العقاري  املجال  يف  يعمالن  “ديف”  والدا  كان 
التقليدية ب�ضلك طويل وقر�ض  الهواتف  الوقت كانت  يف ذلك 
العقارات  وي�ضرتون  ال�ضحف  حون  يت�ضفَّ النا�ض  وكان  ار؛  دوَّ
بة. مل تكن هناك هواتف  املبوَّ من خالل �ضفحات الإعالنات 
“تويرت” ول  ول  اإلكرتوين  بريد  ول  �ضوتي  بريد  ول  حممولة 
لذا،  الهاتفية.  املكاملات  ُت�ضجـِّل  اأجهزة  حتَّى  “في�ضبوك” ول 
ا يكون اأحد  ، كان يعرف اأنَّ املت�ضل رمبَّ عندما كان الهاتف يرنُّ
من  بدَّ  ل  وبالتايل  عقارًا،  ي�ضرتي  اأن  ويريد  والديه،  عمالء 
ا�ضتقبال املكاملة والردِّ على املت�ضل ب�ضكل لئق، واإل ف�ضتكون 

النتيجة هي خ�ضارة ال�ضفقة.

بطريقة  الهاتف  على  يردَّ  اأن  طفولته  منذ  “ديف”  تعلَّم 
ي املت�ضل بنربة �ضوتية  احرتافية وكاأنَّه م�ضوؤول كبري، واأن يحيِّ
كان  املنزل.  عن  يغيبان  والداه  كان  عندما  خ�ضو�ضًا  ية،  ودِّ
ر  ن ا�ضم املت�ضل ورقم هاتفه و�ضبب ات�ضاله، ثمَّ يكرِّ اأي�ضًا يدوِّ
د من اأنَّه مل يخطئ يف تدوينها. فكان  هذه املعلومات عليه ليتاأكَّ
جزءًا  الهاتف  مع  التعامل  يف  اللبق  الحرتايف  ال�ضلوك  هذا 
نعومة  منذ  فا�ضتوعب  حياته،  يف  وتلقائيًا  ومعتادًا  اأ�ضا�ضيًا 
اأظفاره مفاهيم خدمة العمالء واإدارة امل�ضروعات، وامل�ضاهمة 

يف زيادة الإيرادات.

امل�سروف غري م�سموح

تخ�ضي�ض م�ضروف مفتوح وغري ُمقنَّ للطفل لن يعلِّمه اأبدًا كيف ت�ضري 
احلياة من حوله. وهناك اأجيال وراء اأجيال ترعرعت وهي تعي�ض على 

ع اأمثال  م�َضلَّمات كثرية خاطئة، ومنها اأنَّ املال منحة جمانية. ويتوقَّ
دون فواتريهم حتَّى بعد اأن  هوؤلء اأن يبقى الآباء ينفقون عليهم، وي�ضدِّ

�ضات احلكومية الأ�ضا�ضية هي  ات املوؤ�ضَّ يكربوا. وقد يعتقدون اأنَّ مهمَّ
فقط العتناء بهم، وموا�ضلة تلبية احتياجاتهم اليومية. نحن ندرك 
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اأنَّك حتبُّ اأبناءك، ول تريد ولن تقبل اأن حترمهم من 
اأيِّ �ضيء، لكن هذا ل يحول بينك وبني اأن تغر�ض فيهم 

احلافز والإح�ضا�ض بالكرامة والواجب. هاتان ال�ضمتان 
ر لهم كل ما يحتاجونه  ل يكت�ضبهما الأطفال عندما نوفِّ

جمانًا من دون اأدنى جمهود. فتوفري في�ض زاخر من 
الأموال لالأطفال، من دون اأن نعلِّمهم عادة العمل اجلاد 

رين واأنانيني يرون كل �ضيء يف  �ضيجعلهم اأبناًء متذمِّ
حياتهم حقًا مكت�ضبًا، وعندما نحرمهم من اأي �ضيء؛ 

�ضغر اأم كرب، يعتربون اأنف�ضهم �ضحايا.

ما اإن يدرك الأطفال اأنَّ املال هو املكافاأة التي يح�ضلون 
عليها نتيجة العمل وبذل اجلهد، فاإنَّهم لن ي�ضتطيعوا 

روا يف  بعد ذلك اإنفاق درهم واحد على لعبة دون اأن يفكِّ
مقدار املجهود الذي ُبذل لتوفريه. هذا ل يعني حرمانهم 

من �ضراء وا�ضتهالك ما يحتاجون، ولكن العمل وك�ضب 
هم �ضيجعل كل ما ي�ضرتونه – حتَّى لو كان  املال من كدِّ

لعبة فيديو رخي�ضة – ذا معنى وقيمة، وكاأنَّه اإجناز كبري. 
ي عليه اأبناءك، هو اأن  يف حني اأنَّ اأ�ضواأ ما ميكن اأن تربِّ

د بنك  يعتربوك – اأو يعتربوا اأي اإن�ضان اآخر – جمرَّ
م لهم املال كلما جاوؤوا  ، ُيقدِّ اف اآيلِّ ك اأو �ضرَّ متحرِّ

لل�ضوؤال.

اأعمال تنا�سب الأطفال

ونها،  بالن�ضبة اإلى الأطفال ال�ضغار، نن�ضح بتقليل عدد املهام التي يوؤدُّ
ة ق�ضرية؛ فغايتك هي  على اأن تكون ب�ضيطة وميكن اإجنازها يف مدَّ

قون معنى العمل يف هذه ال�ضنِّ ال�ضغرية بحيث  اأن جتعل اأبناءك يتذوَّ
وها هي فعاًل اإجناز كبري،  ي�ضعرون اأنَّ هذه املهمة الب�ضيطة التي اأدَّ

ولكن من دون اأن تثقل عليهم بحجمها وجهدها اأو �ضعوبتها، اأو املدة 
امل�ضتغرقة يف تاأديتها. فمن اخليارات املنا�ضبة لالأطفال الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني الثالثة واخلام�ضة على �ضبيل املثال:

 u جمع اللعب.             
 u و�ضع الثياب املتَّ�ضخة يف �ضلَّة الغ�ضيل.             

 u ترتيب الفرا�ض.

اتهم؛ اإذ من املهم اأن يربطوا عقليًا  ثم كافئهم بعد انتهائهم من مهمَّ
وه، وبني املال اأو ال�ضيء الذي اأخذوه. ولكن  ونف�ضيًا، بني العمل الذي اأدَّ

ذوه بنجاح.  د من اأنَّهم قد نفَّ بعد اأن تراجع ذلك العمل بنف�ضك لتتاأكَّ
ق غايتان تبنيِّ لهم مدى  وعندما تكافئهم، عربِّ لهم عن حما�ضك، لتتحقَّ
فخرك مبا فعلوه من ناحية، واغر�ض فيهم الإح�ضا�ض بالفخر والكربياء 

والثقة بالنف�ض من ناحية اأخرى. ومن هنا، لن ينظروا اإلى املال الذي 
ا باعتباره اأجرًا مقابل عمل  �ستعطيه لهم باعتباره حقًا مكت�سبًا، واإمنمَّ

وه بنجاح. اأدَّ

ات وامل�ضوؤوليات والواجبات  وكلَّما تقّدم اأبناوؤك يف العمر، زادت املهمَّ
التي ي�ضطلعون بها، وكذلك املال الذي يح�ضلون عليه مقابلها. ومع 

يها الأبناء يف البيت من  هذا، يجب اأن تكون هناك دومًا اأعمال كثرية يوؤدِّ
منطلق واجبهم جتاه اأ�ضرهم، اأي من دون اأن يتقا�ضوا عليها اأجرًا. اأنت 
تريدهم اأن يفهموا اأنَّ املال ل ياأتي اإل بالعمل، من دون اأن تبالغ يف هذا 

ونه؛ فال يجب  ع مقابل لكل عمل يوؤدُّ الأمر، حتَّى ل يعتادوا انتظار وتوقُّ
ة ينجزون فيها عماًل ما. وهكذا،  اأن يكون املال هو حافزهم يف كلِّ مرَّ
ات املنزلية التطوُّعية، على اأن يكونوا مواطنني  �ضت�ضاعدهم هذه املهمَّ

�ضاحلني يخدمون وطنهم والآخرين طواعيًة وبكلِّ حب وامتنان.
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من املهام املنا�ضبة لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
ال�ضاد�ضة والثالثة ع�ضرة:

u تن�ضيق الأزهار.                                           
u امل�ضاعدة يف تنظيف البيت.                         

u غ�ضيل الأطباق.

u فرز املالب�ض وتن�ضيقها وترتيبها.           
u ريُّ النباتات.

يف هذه املرحلة العمرية، ابداأ بدفع املقابل املادي 
اأ�ضبوعيًا. فعندما يدركون اأنَّ عليهم اأن يعملوا طوال 

ة  هم لن يقب�ضوا مقابل عملهم اإل مرَّ الأ�ضبوع، ولكنَّ
واحدة اأ�ضبوعيًا اأو حتى �ضهريًا، �ضيتعلَّمون درو�ضًا يف 

ال�ضرب وتاأجيل اإ�ضباع رغباتهم لأيام واأحيانًا لأ�ضابيع، 
ورمبا ل�ضهور و�ضنوات. فهذا هو الواقع الذي �ضيواجهونه، 

قونه عندما يبدوؤون مراحل  وال�ضلوك الذي �ضيطبِّ
درا�ضتهم الثانوية واجلامعية، ويدخلون حياتهم العملية، 

ويبذلون جهودهم التطوُّعية، بكلِّ اأريحية وواقعية.
الدخل الذي �ضيح�ضل عليه طفلك مقابل عمله يف خدمة 

الأ�ضرة هو �ضمام اأمان لك وله. �ضوف تالحظ اأنَّ يف 
هذا ال�ضلوك بع�ض احل�ضنات والعيوب اأي�ضًا. فهو ميزة 
لأنَّه يغر�ض يف الأطفال مفهوم العالقة بني العمل واملال 

يف بيئة اآمنة ل ت�سوبها التوتُّرات وال�سغوط. ولكن اإذا 
كان الأب والأم هما “املديرين” اأو “�ضاحبي العمل” 

الوحيدين اللذين يتعامل معهما الطفل، فلن تتاح له 
ة، نتيجة التعامل مع  الفر�ضة لتعلُّم درو�ض اأخرى مهمَّ

الغرباء ومع الآخرين الذين �ضيواجههم يف حياته العملية 
عاجاًل اأم اآجاًل؛ فمنهم من �ضيعاملونه بق�ضوة، وي�ضعونه 

حتت �سغوط �سديدة مل يعتدها من قبل.

ا�ستخدام املظاريف

علِّم اأبناءك ما يجب اأن يفعلوه باملال الذي يجمعونه. اطلب منهم 
ق.  خار والت�ضدُّ تق�ضيم دخلهم اإلى ثالثة بنود رئي�ضية: الإنفاق والدِّ

اأعِطهم ثالثة مظاريف كتب على كل منها اإحدى الكلمات الثالث: 
خارات” و“تربُّعات” اكتب هذه الكلمات على  “م�ضروفات” و“ادِّ
نونها كما يريدون.  املظاريف بخطٍّ كبري وعري�ض، اأو دع اأبناءك يزيِّ

عوا كلَّ مبلغ يح�ضلون عليه على هذه املظاريف  ويجب اأن يوزِّ
الثالثة بالن�ضب التي يقرتحونها، مع قليل من امل�ضاعدة والتوجيه 

من طرف اأحد الأبوين. ينطبق هذا اأي�ضًا على اأيِّ مبلغ يحوزونه يف 
الأعياد اأو املنا�ضبات اأو امل�ضابقات على مدار العام.

الإنفاق بحكمة

املال مورد دائم احلركة؛ نك�ضبه وننفقه ب�ضرعة. وهذا �ضلوك نخ�ضاه، 
كات الأموال يف ال�سنوات  ثممَّ منار�سه، ثممَّ نن�ساه. وقد زادت �سرعة حترُّ

الأخرية، بعد اأن جعلتنا بطاقات الئتمان، و�ضهولة القرتا�ض والإنفاق على 
�ضراء ال�ضيارات وق�ضاء الإجازات و�ضراء البيوت، نظنُّ اأنَّ بو�ضعنا �ضراء 
نا دائمًا قدوة لأبنائنا، الذين ي�ضمعون اأقوالنا  اأي �ضيء يف اأي وقت. ولأنَّ

وي�ضاهدون اأفعالنا، فمن الطبيعي اأن يقلِّدونا ويحذوا حذونا. ولذا فاإنَّ اأهمَّ 
د على الإنفاق  �ضيء يجب اأن نفعله لكي نعلِّمهم الإنفاق بحكمة هو اأن نتعوَّ

دون  قون مثلنا، ويحدِّ خرون، ويت�ضدَّ بحكمة؛ عندئٍذ �ضنجدهم ينفقون، ويدَّ
طون ميزانيتهم، ويديرون حياتهم مثلنا. اأولوياتهم، ويخطِّ

ب ا�ضتخدام نظام املظاريف عند اإعداد ميزانية ال�ضهر.  عليك اأن جترِّ
د املبلغ الذي تريد تخ�ضي�ضه لالإنفاق يف اجتاه  �ضتجد الأمر ب�ضيطًا: حدِّ

دته يف  معني خالل ال�ضهر، وعندما تتقا�ضى راتبك �ضع املبلغ الذي حدَّ
�ض له. ميكنك مثاًل تخ�ضي�ض األف دولر يف ال�ضهر  املظروف املخ�ضَّ

ل�ضراء الطعام. �ضع املبلغ يف مظروف واكتب عليه “م�ضروفات املاأكل 
وامل�ضرب”. وحاول ما ا�ضتطعت األ تنفق �ضوى هذا املبلغ على �ضراء 

ل يف منت�ضف اأو اآخر ال�ضهر،  الطعام، وتراجع عن زيارة مطعمك املف�ضَّ
عندما يفرغ املظروف، لأنَّك ا�ضتنفدت ميزانية الطعام قبل اأوانها.

وعليك هنا اأن تعلِّم اأطفالك كيف ي�ضرتون بذكاء بعد جمع املعلومات، 
ع والتهوُّر ب�ضبب قلَّة اخلربة عند الإنفاق، واخل�ضوع  بهم الت�ضرُّ مما يجنِّ

لالإغراء و�ضراء كل ما َيِعنُّ لهم. علِّمهم كيف يتفاو�ضون لتخفي�ض الأ�ضعار، 
فيتعلَّمون مواجهة امل�ضكالت وحلَّها، وعدم قبول كل الأ�ضعار والعرو�ض 

واعتبارها م�ضلَّمات ل منا�ض منها. فكل �ضيء قابل للتفاو�ض يف احلياة، 
عه ونطلبه ونفاو�ض عليه. ولأنَّنا نح�ضل دائمًا وبال ا�ضتثناء، على ما نتوقَّ
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خار كاأ�سلوب حياة الدِّ

نحن نعي�ش يف ظل ثقافة واأمناط الإ�سباع الفوري للرغبات 
والحتياجات. مل نعد نحتمل انتظار اأي �ضيء. بل عدنا نطلب 

ي هذا  ونريد كل �ضيء “الآن”. وها هي التكنولوجيا الرقمية تغذِّ
الإح�ضا�ض يف داخلنا؛ اإذ �ضار باإمكاننا الطالع على حالة الطق�ض، 
و�ضراء الأ�ضياء، وحجز املنا�ضبات وحفالت الغداء والع�ضاء، ونحن 
يف طريقنا من واإلى العمل. وعندما يتعلَّق الأمر بال�ضراء والإنفاق، 

تتحالف حمالت الت�سويق والدعاية وال�سغوط الجتماعية وطرق 
ن عا�ضفًة نا�ضفة تلتهم كل حماولتنا  ال�ضداد التلقائية �ضدنا، فتكوِّ

لنا اإلى جمتمع ا�ضتهالكي �ضريع الإيقاع، ل  خار، وحتوِّ للرت�ضيد والدِّ
ه �ضوى تلبية احتياجاته يف التوِّ واللَّحظة؛ ف�ضرنا نح�ضل على  يهمُّ
ا منلك املال لل�سداد اأم ل. كل ما نريد، يف اأيِّ وقت نريد، �سواء كنمَّ

خار – ويرونك اأنت �ضخ�ضيًا ملتزمًا  د اأبناءك على الدِّ عندما تعوِّ
ة يف ال�ضرب وو�ضع الأهداف  بهذه العادة – ف�ضيتعلَّمون درو�ضًا مهمَّ

خار ل�ضراء  ل والدِّ وحتديد الأولويات. عالوة على هذا، فاإنَّ التمهُّ
ما يريدون، يعلِّمهم اتخاذ قرارات ا�ضتهالكية ذكية اأكرث واقعية 
واأقل ع�ضوائية. ا�ضرح لهم معنى اجلودة، وعلِّمهم بع�ض اأ�ضاليب 

د اأنَّهم هم  التفاو�ض. ول تتخلَّ اأبدًا عن دورك الأبوي التوجيهي ملجرَّ
ل يف اتِّخاذ قرارات  من جمعوا هذا املال؛ بل من واجبك اأن تتدخَّ

اأبوية – ل مالية – فيما يتعلَّق باأ�ضدقاء اأبنائك، ومالب�ضهم، وكيف 
واأين يق�ضون وقتهم، وكيف ي�ضتخدمون هواتفهم الذكية، وكيف 

يوازنون بني واجباتهم الدرا�ضية، وهواياتهم ال�ضخ�ضية.

كاآباء واأ�ضر واعية على حدٍّ �ضواء، من واجبنا اأي�ضًا اأن نعلِّم اأبناءنا 
خار، وتاأجيل اإ�ضباع الرغبات، وحتديد الأهداف،  مهارات الدِّ

واإدارة الأولويات، وال�ضراء نقدًا بدًل من اإ�ضاءة ا�ضتخدام بطاقات 
خار  الئتمان، واملبالغة يف ال�ضتدانة والقرتا�ض. ف�ضاًل عن الدِّ

طويل الأجل؛ للم�ضتقبل وحالت الطوارئ. فهذه كلُّها مهارات 
اأ�ضا�ضية يجب اأن يكت�ضبها كلُّ اإن�ضان قبل اأن يفارق بيت والديه ليبداأ 

حياة جديدة وم�ضتقلَّة.

ة التعليم بالقدوة ل بالقوَّ

ما يراك اأبناوؤك تفعله اأهم واأقوى واأعمق اأثرًا يف نفو�ضهم وعلى 
ا ي�ضمعونك تقوله. �ضحيح اأنَّ لالأقوال �ضوتًا  �ضخ�ضياتهم ممَّ
ق  موؤثرًا، لكنَّ لالأفعال تاأثريًا اأكرب و�ضوتًا اأعلى. هذا ول يتحقَّ
الأثر الأقوى اإل عندما يتطابق ما تقوله مع ما تفعله. فعندما 

ت�ضتقيم منظومة القيم التي توؤمن بها، وتتجلَّى تطبيقاتها على 
يها. يها وتبنِّ اأر�ض الواقع، �ضيبادر اأبناوؤك تلقائيًا اإلى تلقِّ

�سجن التكنولوجيا

و�ضائل الراحة والرتفيه الكثرية املنت�ضرة يف املجتمعات 
املعا�ضرة تتيح لالأطفال اأن يرتعرعوا فيما ي�ضبه الفقاعة. 

فتمتُّعهم بفرا�ض وثري واأكل كثري، �ضيبدو لهم اأمرًا م�ضلَّمًا به، 
و�ضيكون روتينهم اليومي والأ�ضبوعي، ثمَّ تدور حياتهم يف 

دوائر متالحقة، ل تخرج كثريًا عن عادات التجوُّل يف اأرجاء 
البيت حاملني اأجهزة “الآيبود” و “الآيباد” والهاتف الذكي، 
واحلا�ضب املحمول. و�ضيذهبون اإلى النادي يف ال�ضيارة املكيَّفة 

لون ال�ضا�ضات ذات ال�ضور النقية، يف قاعات  الذكية، وي�ضغِّ
فارهة ت�ضغل اأجهزتها وتهويتها واأ�ضتارها و�ضتائرها اأي�ضًا 

ال�ضلوكيات،  اإلى مثل هذه  ننتبه  فاإن مل  “بالرميوت كونرتول”. 
ف�ضوف حتا�ضرهم التكنولوجيا، وحترمهم من روؤية العامل 

الواقعي، فيعي�ضون وهم ل ي�ضتطيعون اخلروج من دائرة الراحة 
لوا فيها وُطبعوا عليها. التي ت�ضكَّ

ي وتقود اأبناًء ل يعرفون الأنانية، ويرون  اإذا اأردت اأن تربِّ
يهم على فكرة  املال م�ضوؤولية ل منحة عائلية، فعليك اأن تربِّ

اأنَّهم يديرون املال، ول ميلكونه. فقد ك�ضفت الدار�ضات التي 
ات، اأنَّ  تناولت �ضلوكيات النغما�ض يف الذات والغرق يف اللذَّ
اأبناء اجليل اجلديد “املت�ضل اإلكرتونيًا” هم اأقل اهتمامًا 



6 كتاب في دقائق

�ضات اخلريية، واأقل ا�ضتعدادًا للعمل  ع للموؤ�ضَّ بالتربُّ
يف وظائف تخدم املجتمع والآخرين، اأو التطوُّع يف 

الأعمال اخلريية، اأو تغيري عاداتهم يف الأكل، اأو 
الهتمام برت�ضيد ال�ضتهالك لتوفري الطعام للفقراء.

هذا ل يعني اأنَّ كل الأجيال اجلديدة تت�ضم بالأنانية؛ 
ا  لكن فكرة العطاء لي�ضت دائمًا �ضمن اأولوياتهم اأمَّ

اإذا ن�ضاأ اأبناوؤك يف بيت يعترب التعاون م�ضوؤولية، 
والعطاء اأولوية، ف�ضينظرون اإلى اأنف�ضهم وعاملهم 

ني،  نظرة خمتلفة؛ و�ضي�ضبح الآخرون مهمِّ
وم�ضاعدتهم عادات اجتماعية طبيعية.

العطاء ل يكون باملال فقط

ع ببع�ض  عندما نعرف املعنى احلقيقي للعطاء، فلن نكتفي بالتربُّ
اأموالنا، ونحن قابعون يف دائرة الراحة، من دون التحام حقيقي بعاملنا 

ع باملال، علينا اأن  وتالحم تطبيقي مع جمتمعنا. فاإلى جانب التربُّ
نعطي اأي�ضًا من كل مواردنا؛ وعلى راأ�ضها وقتنا ومواهبنا.

ع اأبناءك على خدمة الآخرين مبمار�ضة اأن�ضطة ي�ضتمتعون بها  �ضجِّ
ويجيدونها. باإمكان الأبناء اليافعني امل�ضاركة يف رحالت ميدانية اأو 

زيارة بع�ض املناطق يف الدول الفقرية، لكي يعي�ضوا اأو ي�ضت�ضعروا بع�ض 
ما يعي�ضه ويعانيه الآخرون. �ضيعود اأبناوؤك بنظرة وده�ضة خمتلفة، 

بعدما راأوا مكانًا يف العامل ل يحظى فيه اأقرانهم حتَّى باأب�ضط 
اأ�ضا�ضيات احلياة. ولي�ض �ضرطًا اأن ي�ضافر اأبناوؤك دائمًا اإلى اخلارج 
ملعاي�ضة هذا النوع من الفقر والحتياج، فالهدف هو اأن يروا يف هذه 

عون باأهم  مون من خاللها �ضيئًا من اأنف�ضهم، ويتربَّ التجربة فر�ضة يقدِّ
مواردهم اأي بوقتهم.

تخطيط امليزانية

ل يحتاج الأطفال دون �ضن الرابعة ع�ضرة اإلى ميزانية 
مكتوبة. ففي هذه ال�ضن، �ضيكون نظام املظاريف هو 
ال�ضكل املالئم مليزانيتهم. عندما تعلِّم اأبناءك العمل 

وتق�ضيم ما ميلكونه بني املظاريف الثالثة اخلا�ضة 
ق، فاإنَّك بذلك تعلِّمهم بالفعل  خار والت�ضدُّ بالإنفاق والدِّ

اأ�سا�سيات اإعداد امليزانية. ول ي�سرتط اأن يتممَّ تخطيط 
امليزانية على الورق، ولكن ي�ضتح�ضن عمل ذلك يف حالة 

خار من اأجل اأهداف كبرية اأو طويلة الأجل، لأنَّ هذا  الدِّ
رها وال�ضعي  �ضيعلِّمهم كتابة اأهدافهم؛ في�ضهل عليهم تذكُّ

اجلاد اإلى حتقيقها.

عالوة على هذا، �ضيتعلَّم اأولدك كيفية اإعداد امليزانية 
با�ضتماعهم اإلى املناق�ضات التي تدور داخل البيت؛ اإذ 

�ضيعرفون اأنَّ امليزانية ت�ضع حدودًا وقيودًا، وعندما 
تلتزم اأنت بهذه القيود كغريك من اأفراد اأ�ضرتك، 
ة للغاية، األ وهي كلمة  ف�ضيتعلَّم اأبناوؤك كلمة مهمَّ

“ل” لطلباتك  تقول  واأنت  ي�ضمعوك  دعهم  “ل”. 
ل كل هذه  الزائدة وطلباتهم. قل: “ل؛ لن ن�ضتطيع حتمُّ

ط ل�ضراء كلِّ هذا الآن”. طبعًا  التكاليف”؛ و”ل، مل اأخطِّ
ها مع  لن يفهم الأطفال ال�ضغار قيمة هذه الكلمة، ولكنَّ

هذا �ضترتك فيهم انطباعًا قويًا و�ضيفهمون اأنَّ هناك 
قيودًا وحدودًا مالية.
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النجاح مع �سبق الإ�سرار

�ضواء اأكنت يف الرابعة ع�ضرة من عمرك اأم يف الأربعني، فاإنَّ 
ة مو�ضوعة م�ضبقًا من دون اأن  امليزانية تعني اأن ت�ضري وفق خطَّ

تخرج عنها قدر الإمكان. يف كتاب “العادات ال�ضبع لأكرث النا�ض 
فاعلية”، “�ضتيفن كويف” يقول اإنَّ العادة الأولى لالأ�ضخا�ض 

الناجحني هي اأنَّهم مبادرون. الناجحون معتادون على ا�ضتثمار 
كلِّ ما تاأتي به احلياة ل�ضاحلهم، بدًل من اجللو�ض والنتظار 

حتَّى تهبَّ الرياح وتقذف اإليهم بقايا جناح الآخرين. املبادرون 
معتادون على التفكري ال�ضتباقي، ولهذا فاإنَّهم نادرًا ما يكونون 

�ضحية للظروف.

تربية الأبناء على و�ضع ميزانية لأنف�ضهم تعني تعليمهم كيفية 
التخطيط. فالتفكري ال�ضتباقي والتخطيط مهارتان �ضيتمُّ 

تفعيلهما يف كلِّ جانب من جوانب حياتهم، مثل: التخطيط لكتابة 
ج كي ل ي�ضهروا من اأجل كتابته يف اللحظة الأخرية  بحث التخرُّ

ل  �ض الأكادميي املف�ضَّ ليلة ت�ضليمه، اأو التخطيط لختيار التخ�ضُّ
جهم خالل اأربع �ضنوات. الأطفال  بالن�ضبة اإليهم كي ي�ضمنوا تخرُّ

الذين يكت�ضبون مهارة التخطيط، ي�ضبحون اأكرث اتزانًا وعقالنية، 
ويعي�ضون حياة اإيجابية، ركائزها الثقة يف النف�ض، والفعل ل رد 

الفعل؛ ويطبعون ب�ضماتهم على �ضريتهم وم�ضريتهم، قبل اأن ت�ضع 
احلياة اآثار ب�ضماتها فيهم.

فتح ح�ساب بنكي

عندما يبلغ اأبناوؤك الرابعة ع�ضرة ويدخلون طور املراهقة، 
يكون الوقت قد حان للتوقُّف عن ا�ضتخدام نظام املظاريف 

ليدخلوا يف عامل الكبار، وي�ضبح لهم ح�ضابهم البنكي 
اخلا�ض. العتياد على ا�ضتخدام ح�ضاب بنكي يعلِّمهم 

ة منها: كيفية التعامل مع البنك ومراجعة  درو�ضًا حياتية مهمَّ
ل م�ضوؤولية اإدارة  ح�ضابهم اإلكرتونيًا وكتابة ال�ضيكات، وحتمُّ

اأموالهم بطريقة اأكرث ن�ضجًا.

ر يف الأموال التي تنفقها �ضهريًا على اأبنائك املراهقني،  فكِّ
مبا يف ذلك الثياب وا�ضرتاك النادي وفاتورة الهاتف 

طت امليزانية ال�ضهرية بانتظام،  املحمول اإلخ. اإذا خطَّ
ف�ضوف تعرف كم ينفق اأبناوؤك. وبدًل من اأن تدفع ثمن 

ر لهم ميزانية مفتوحة ليدفعوا  طلباتهم بنف�ضك، اأو اأن توفِّ
ة؛ اح�ضب اإجمايل امل�ضروفات  اأثمان كلِّ ما ي�ضرتونه كلِّ مرَّ

ال�ضهرية، ثمَّ اأوِدع املبلغ الإجمايل يف ح�ضاب بنكي، واتركهم 
لون م�ضوؤوليتها باأنف�ضهم.  ُدون مقابل م�ضرتياتهم، ويتحمَّ ُي�ضدِّ

�ضيجعلهم هذا يجيدون اإدارة اأموالهم )مبعنى: اإعداد 
امليزانية وتوجيه املال يف اأوجه اإنفاقه ال�ضحيحة(، وهي 

امل�ضوؤولية التي يجب اأن ي�ضطلع بها اأبناوؤك، ولي�ض اأنت.

هذا يعني اأن يقت�ضر دورك على متابعة اأدائهم اإلى اأن يثبتوا 
كفاءتهم. فال ميكن اأن تفتح لهم ح�ضابًا بنكيًا، وتودع فيه 
بع�ضًا من اأموالك كل �ضهر، وترتكهم يفعلون ما يحلو لهم 
بهم علِّمهم ثمَّ  من دون توجيه اأو اإر�ضاد. راقب اأداءهم درِّ

نوا من اإدارة ح�ضاباتهم واأمورهم  ان�ضحب تدريجيًا كلَّما متكَّ
نت قدرتهم على اتخاذ القرارات. املالية، وكلَّما حت�ضَّ
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حروب ت�سويقية للفوز بقلوب اأبنائك

�ضواء اأدركت ذلك اأم ل، فاأنت تواجه حربًا �ضعواء مع ثقافة 
املجتمعات املعا�ضرة. هذه احلرب لي�ضت من اأجل املال ول 

ا من اأجل قلوب اأبنائك – قلوبهم  الأر�ش ول املمتلكات، واإمنمَّ
املحا�سرة مباليني الر�سائل الت�سويقية، و�سغوط اأ�سدقائهم، 

ونه. اإنَّ اإدراك  و�ضطحية املحتوى الإلكرتوين الذي يتلقَّ
واقع وجدية هذه احلرب )وما يعترب على املحكِّ يف حالة 

خ�ضارتك( اأمر �ضروري لو كنت تريد الفوز وا�ضتعادة قلوب 
اأبنائك.

نحن نعي�ض يف ظلِّ ثقافة ت�ضويقية مل ي�ضهدها التاريخ من 
ا  قبل، تهاجمنا فيها الإعالنات يف ب�ضع �ضاعات اأكرث ممَّ
كانت تفعل مع الأجيال ال�ضابقة يف عام كامل. نحن ل�ضنا 

�ضد الدعاية ول الت�ضويق، ولكن يجب اأن ندرك اأنَّ الهدف 
الأ�ضا�ضي من الت�ضويق هو اإيهامنا باأنَّ حياتنا �ضتبقى ناق�ضة 

ما مل ن�ضرِت منتجًا اأو خدمة معيَّنة. جوهر الت�ضويق هو اأن 
كك باجتاه  يجعلك غري را�ٍض عن و�ضعك الراهن، لكي يحرِّ

�ضراء منتج، من املفرت�ض اأنَّه �ضيخلِّ�ضك من قلق “خُمتَلق”.

ي هذا الإح�ضا�ض بعدم الر�ضا  نحن نعرف كيف يوؤدِّ
اإلى املزيد من عمليات ال�ضراء، وبالتايل اإلى املزيد من 

ال�ضتدانة. ويف هذا �ضيء من النتهازية وا�ضتغالل حلاجات 
الأطفال ودوافعهم. فال�ضركات تعرف اأنَّها عندما تغر�ض 
احتياجًا اأو رغبة ما يف عقل الطفل، فاإنَّها توّظف اأف�ضل 

ق منتجاتها اإلى اأبويه. فال  مندوب مبيعات يف العامل لي�ضوِّ
�ضيء اأكرث اإحلاحًا من طفل يرغب يف احل�ضول على “اأحدث 

واأف�ضل منتج”.

العمل اأثناء الدرا�سة

يخ�ضى جميع الآباء تقريبًا اأن ينخف�ض اأداء اأبنائهم 
الدرا�ضي اإذا بدوؤوا العمل خالل �ضنوات درا�ضتهم، 

ولكن هذه مغالطة �ضائعة، وغالبًا ما ي�ضدقها الآباء 
الذين يعتقدون اأنَّ اأبناءهم ل يفعلون �ضيئًا �ضوى 
اجللو�ض يف مكتبة اجلامعة طوال اليوم للدرا�ضة 

واإعداد الأبحاث. يف واقع الأمر، ممار�ضة اأبنائك لعمل 
جزئي لن ت�ضرَّ م�ضتواهم الدرا�ضي مطلقًا؛ بل على 

نه كثريًا. العك�ض، �ضتح�ضِّ

لقد بيَّنت الدرا�ضات اأنَّ الطلبة الذين يعملون ما 
بني 10 و19 �ضاعة اأ�ضبوعيًا يح�ضلون على درجات 

اأعلى من الطلبة الذين ل يعملون اأبدًا خالل �ضنوات 
الدرا�ضة. وهناك درا�ضات تثبت ارتفاع م�ضتوى 

التح�ضيل الدرا�ضي للطالب كلَّما كان م�ضوؤوًل عن 
ر  الإنفاق على تعليمه. قد يبدو هذا متناق�ضًا، ولكن فكِّ
ر املرء قيمة اأيِّ �ضيء �ضوى ما  يف الأمر بب�ضاطة ل ُيقدِّ

ه وتعبه. هذا ف�ضاًل عن اأنَّ الطالب  يدفع مقابله بكدِّ
الذي يعمل خالل فرتة الدرا�ضة، يكت�ضب مهارات 
النجاح يف احلياة، ومنها: و�ضع الأهداف واإدارة 

الوقت والأولويات.
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كيف تك�سب احلرب

منذ اللحظة الأولى التي تظهر فيها عالمات اأو بوادر عدم 
د  الر�ضا لدى اأبنائك، عليك اأن جتتثَّها من جذورها. عندما تهدِّ

�سغوط الأ�سدقاء اأو الإعالنات اأو الثقافة املادية املنت�سرة يف 
معظم املجتمعات، بغر�ض عدم الر�ضا وال�ضخط يف قلوب اأبنائك، 

قاومها بال هوادة. ا�ضرح لأبنائك كم هم حمظوظون ب�ضرف 
رهم اأنَّ امتالك الأ�ضياء  ا ميلكونه اأو ل ميلكونه. ذكِّ النظر عمَّ

ر قيمة نف�ضك  اأمر جيد، لكن عندما تتملَّكك الأ�ضياء وعندما تقدِّ
ق الكذبة التي  من خالل م�ضرتياتك اأو اأموالك، وعندما ت�ضدِّ
تقول باأنَّ احلياة هي الأ�ضياء اأو التجارب التي ت�ضرتيها، فاأنت 

ت�ضري يف طريق الف�ضل ولي�ض النجاح.

نحن نع�ضق النجاح والطموح، ولكن الكلمات واملفردات التي قد 
ي�ضتخدمها اأبناوؤنا، وامل�ضاعر التي تنتابهم جتاه منتج ما، تك�ضف 

وهُم الأحدث والأف�سل

عوامل ال�ضيارات والتكنولوجيا واملو�ضة، و�ضراعاتها �ضريعة 
، هي اأف�ضل مثال ل�ضراعاتنا املحتدمة مع فكرة:  التغريُّ

جميع  من  الأطفال  على  هذا  ينطبق  والأف�ضل”.  “الأحدث 
الأعمار. ففي كلِّ يوم يخرج علينا هاتف اأحدث وحا�ضوب 
د  اأ�ضرع و�ضا�ضة اأ�ضطع وثوب اأجمل وت�ضميم اأف�ضل، فتتوقَّ

الرغبة يف قلوب اأبنائنا للح�ضول على هذه املنتجات فورًا. 
د الإعالنات التليفزيونية؛  رات اأكرب من جمرَّ ب�ضبب موؤثِّ

فمع احتدام ال�ضراع بني ال�ضركات بع�ضها وبع�ض لإثبات 
تفوُّقها ت�ضبح اأحدث منتجاتها حديث ال�ضاعة. فعرب 

نات الإلكرتونية يتداول النا�ض  القنوات التليفزيونية واملدوَّ
اأخبار اأحدث واأروع منتجات �ضركة “اأبل” اأو “�ضام�ضوجن” 

اأو “ليك�ضا�ض” اأو “بور�ضي” اأو غريها من ال�ضركات التي 
حتاول اإثبات تفوُّقها على مناف�ضيها، وو�ضائل الإعالم - من 

قني اإلى ال�ضحفيني - ت�ضاعدها يف حتقيق ذلك. امل�ضوِّ

اإذا ما ظن اأبناوؤك اأنَّ حداثة املنتج و�ضرعته وخ�ضائ�ضه 
التي جتلب ال�ضعادة، ف�ضيظلُّون يدورون يف حلقات مفرغة 
طيلة حياتهم، معتقدين اأنَّ “املنتج الأحدث” هو دائمًا ما 
ق طبعًا، و�ضيظلُّون يهدرون  ينق�ضهم، ولكن هذا لن يتحقَّ
اأموالهم ووقتهم وطاقتهم، من دون اأن ي�ضلوا مبتغاهم، 
ومن دون اأن ي�ضعروا بال�ضعادة التي ين�ضدونها. احلقيقة 
قون لي�ضلبونا  اأنَّ “املنتج الأحدث” هو وهم ابتدعه امل�ضوِّ

اأموالنا واأوقاتنا. و�ضيظل هذا املنتج “الوهمي” موجودًا دائمًا ويحاول اأن 
ي�ضتحوذ على اهتمام اأطفالنا وانتباههم. ولذا، يجب اأن تدرك اأنَّ الر�ضا 
ل اأبناءك  لي�ض متعلِّقًا باملال بل بالقلب. ودورك الأبوي يحتِّم عليك اأن توؤهِّ

حلماية اأنف�ضهم من هذا التهديد الدائم.
يهم  اإذا اأردت تن�ضئة اأطفال اأذكياء يف اإدارة املال واحلياة، فعليك اأن تربِّ

على الر�ضا والقناعة. �ضحيح اأنَّ الكالم اأ�ضهل من الفعل، ولكن اإن 
ا�ضتطعت اأن تغر�ض يف نفو�ضهم الإح�ضا�ض بالر�ضا، وهم ما زالوا حتت 
نت حياتهم اإلى الأبد. فالإن�ضان الرا�ضي والقنوع  �ضقف بيتك، فقد اأمَّ

ط، ويتجنَّب الوقوع يف براثن الديون، بل وهو  ِخر، ويخطِّ ي�ضتطيع اأن يدَّ
يخدم الآخرين، ويعطي من نف�ضه وماله ووقته، اأف�ضل من اإن�ضان ناقم 

وغري را�ٍض عن حياته.

يف عامل متغريِّ و�ضريع الإيقاع كالذي نعرفه اليوم، كثريًا ما نخلط بني 
ر ال�ضكينة وال�ضالم  الر�ضا وغياب الطموح. الر�ضا حالة نف�ضية توفِّ
ت الأزمات، لكن هذه ال�ضكينة لي�ضت بال�ضرورة  الداخلي كلَّما ا�ضتدَّ

ن اأحواله  ا�ضت�ضالمًا ول خ�ضوعًا. فالإن�ضان القنوع يريد هو اأي�ضًا اأن ُيح�ضِّ
ه كل طاقاته وقدراته وثرواته �ضوب هدف  ه ل يوجِّ دائمًا اإلى الأف�ضل، ولكنَّ

ل يف  ا يتمهمَّ ب من مواجهة الواقع واتخاذ القرارات، واإمنمَّ واحد؛ ول يتهرمَّ
عة اأو خاطئة. وعليه، فالقانعون قد  �ضنعها ليتجنَّب اتخاذ قرارات مت�ضرِّ
رون  هم ي�ضتمتعون حقًا مبا لديهم، ويقدِّ ل يحظون باأف�ضل الأ�ضياء، ولكنَّ

ي اأبناءك عليه. ال�ضعادة مبا يف اأيديهم، وهذا ما يجب اأن تربِّ
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   المؤلفان:

ث وإعالمي مرموق في االقتصاد المنزلي. من كتبه الشهيرة:  ف ومتحدِّ مؤلِّ ديف رامزي: 
“االستقرار المالي” و”النجاح المالي”. ُتبث برامجه عبر أكثر من 450 إذاعة على مدار األسبوع

مت على يدي والدها »ديف رمزي« كيف تدير شؤونها المالية، وبدأت  تعلَّ ريتشيل كروز: 
تشاركه رسالته في تمكين األبناء من التخطيط وبذل الجهد بسخاء، ثمَّ االدخار والعطاء.

لنا ما اإذا كان تفكريهم عمليًا، وا�ضتخدامهم ر�ضيدًا؛ اأم اأنَّهم - فقط - يحاولون اإ�ضفاء قيمة على اأنف�ضهم من خالل امتالك 
ر اأنَّ اأبناءك �ضيفهمون  “اأحدث جهاز اآيفون” طرحته الأ�ضواق قبل غريهم. اخلطوة الأ�ضا�ضية للفوز يف هذه احلرب هي اأن تتذكَّ

ال�ضعادة والر�ضا والقناعة مثلما تفهمها اأنت. فكن قدوة لهم. فاأنت لن ت�ضتطيع حماربة النَّزعات والتطلُّعات املادية يف اأبنائك، 
اإذا كنت اأنت ذاتك مهوو�ضًا بها.

اأعظم هدية

لهم للنجاح والزدهار  مها اإلى اأبنائنا هي اأن نوؤهِّ اأعظم هدية ميكن اأن نقدِّ
عندما يكربون، ويواجهون العامل مبفردهم. يحدث هذا من خالل احلوار 

والتدريب والتجربة واخلطاأ، وعرب ت�ضكيل ال�ضلوك مبا يتنا�ضب مع منظومة 
رها جمتمعنا. فعندما ين�ضاأ اأبناوؤنا وهم  القيم التي توؤمن بها اأ�ضرنا وُيقدِّ

خروا وُيعطوا  طوا ويعملوا وينفقوا ويدَّ يعلمون كيف وملاذا يجب اأن يخطِّ
واإذا جنحوا يف جتنُّب الوقوع يف براثن الديون، بكل اأنواعها واأ�ضكالها؛ 

واإذا تعلَّموا ال�ضعور بالر�ضا والقناعة منذ طفولتهم؛ اإذا ما فعلوا كلَّ ذلك، 
د اأنَّهم �ضيعي�ضون حياة عامرة  واإذا ما فعلت اأنت اأي�ضًا كلَّ ذلك، فمن املوؤكَّ

بالرثاء، وحافلة بالأداء والعطاء.



يبادرون  الذين  “الأبناء 
ويفعلون؛ يعي�شون حياة 
اإيجابية ركائزها الثقة يف 

النف�س، والفعل ل رد الفعل؛ 
ويطبعون ب�شماتهم على 

�شريتهم وم�شريتهم، قبل اأن 
ت�شع احلياة اآثار ب�شماتها فيهم.” 

ديف رامزي


